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1. Cyflwyniad
Mae'r ddogfen hon yn ganllaw gweithio ar sut i gyflwyno ffeiliau data ar QiW fel rhan o
gasgliad a drefnwyd Cymwysterau Cymru. Dylai defnyddwyr dynodedig fod wedi derbyn
manylion mewngofnodi ar gyfer adran “Casgliadau Data” berthnasol QiW.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â mewngofnodi ac uwchlwytho data i QiW neu
ar weithdrefnau casglu Cymwysterau Cymru, cysylltwch â
dataproject@qualificationswales.org
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2. Mewngofnodi i QiW
Mae gwefan QiW yn llwyfan i Gyrff Dyfarnu gyflwyno data i Cymwysterau Cymru. Bydd y
manylion mewngofnodi a ddarperir at ddibenion cyflwyno data a drefnwyd yn rhoi mynediad
cyfyngedig i'r defnyddiwr i QiW; dim ond dogfennau CSV penodedig y gellir eu huwchlwytho
trwy'r ardal “Casgliadau Data”.
Dewiswch fewngofnodi trwy https://www.qiw.wales/

Mewngofnodwch i QiW gyda'r manylion perthnasol sydd wedi'u darparu gan Cymwysterau
Cymru ar gyfer cyflwyno ffeiliau casglu data -
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3. Cyflwyno data
3.1 Hafan QiW
Yn dilyn mewngofnodi, gellir cyflwyno data i Cymwysterau Cymru trwy “Casgliadau Data”

3.2 Tudalen casgliadau data
Mae'r dudalen “Casgliadau Data” yn rhestru'r casgliadau a drefnwyd; wedi'i rannu yn ôl math
o gasgliad a chyfres arholiadau. Mae'r dyddiad cyflwyno dyledus hefyd wedi'i gynnwys ar y
dudalen a dylai Cyrff Dyfarnu ei nodi.
Bydd dewis y botymau ar ochr dde'r opsiynau a restrir yn cyfeirio'r defnyddiwr i'r dudalen
uwchlwytho a chyflwyno berthnasol.
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3.3 Tudalen uwchlwytho a chyflwyno

Lawrlwytho templed yma (ar gyfer y math hwn
o gasgliad) i'w gwblhau ac yna ei uwchlwytho

Mae nodweddion allweddol ar y dudalen uwchlwytho a chyflwyno Math o gasgliad

Os nad oes data i'w adrodd ar
gyfer y casgliad hwn, dewiswch
y blwch ticio hwn

Cymwysterau Cymru, Medi 2019

Dewiswch uwchlwytho dogfen CSV wedi'i
chwblhau ar gyfer y casgliad hwn
Dewiswch
gyflwyno ffeil
wedi'i
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Ar ôl ei uwchlwytho, bydd teitl y ddogfen yn
ymddangos i'r chwith o'r symbol hwn.
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3.3 Tudalen uwchlwytho a chyflwyno (parhad)
Mae gan y dudalen uwchlwytho a chyflwyno sawl nodwedd allweddol (edrychwch ar y
dudalen flaenorol.)
Lawrlwythwch y templed perthnasol yma
(yna i'w gwblhau'n gywir, ei uwchlwytho a'i
gyflwyno)
UWCHLWYTHO - Gellir dewis y ffeil CSV
berthnasol i'w uwchlwytho trwy borwr y
defnyddiwr trwy ddewis y botwm hwn
Ar ôl ei uwchlwytho, bydd teitl y ddogfen
yn ymddangos i'r chwith o'r symbol hwn.
Os nad oes data i'w adrodd ar gyfer y
casgliad hwn, dewiswch y blwch ticio hwn

3.4 Cam cyflwyno
Pan fyddwch yn fodlon bod y ddogfen CSV berthnasol (a chywir) wedi'i huwchlwytho, NEU
eich bod wedi dewis y blwch ticio “dim i'w adrodd”; dewiswch y botwm “submit” ar waelod
y dudalen.

Os nad yw'r ddogfen wedi'i uwchlwytho'n gywir neu os na ddewiswyd "dim data i'w
chyflwyno", yna bydd neges gwall yn ymddangos i'ch annog i gwblhau un o'r gweithredoedd
hyn.

Noder
Os dewisir “Dim data i'w gyflwyno ar gyfer y casgliad hwn” A bod ffeil yn cael ei uwchlwytho i'r dudalen
we trwy ddewis “Cyflwyno” yna bydd QiW yn cofnodi’n awtomatig nad oes unrhyw ddata i’w gyflwyno ar
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3.5 Derbyn cyflwyniad
Ar ôl dewis “cyflwyno,” os yw'r ffeil CSV a uwchlwythwyd yn cwrdd â'r rheolau dilysu
gofynnol yna bydd neges gadarnhau yn ymddangos ar y sgrin bod y data wedi'i gyflwyno'n
llwyddiannus.
Bydd Cymwysterau Cymru mewn cysylltiad os oes unrhyw ymholiadau ar y data a
gyflwynwyd.

(Bydd dewis nad oes “unrhyw ddata i adrodd ar gyfer y casgliad hwn” ac yna dewis
“cyflwyno” hefyd yn cael ei gydnabod gyda neges gadarnhau ar y sgrin.)

3.6 Gwrthod cyflwyno
Ar ôl dewis “cyflwyno,” os nad yw'r ffeil CSV a uwchlwythwyd yn cwrdd â'r rheolau dilysu fel
y'u nodir ar y canllawiau perthnasol, bydd neges gwall yn ymddangos yn egluro pam y
gwrthodwyd y ffeil.
Gwiriwch y canllawiau ac ailgyflwynwch. Os yw'r ffeil wedi'i derbyn, yn yr un modd bydd
neges yn ymddangos i roi gwybod i chi. Byddwn yn cysylltu os oes gennym unrhyw
ymholiadau.
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4. Diogelwch safle
Cyfrifoldeb y sefydliadau sy'n cyflwyno data yw i: 

Cadw eu manylion mewngofnodi yn ddiogel.



Sicrhau fod yr holl ffeiliau sy'n cael eu huwchlwytho yn rhydd o firysau.

Os oes gennych unrhyw broblemau, gallwch gysylltu â ni trwy
dataproject@qualificationswales.org a byddwn yn trefnu i'n tîm TG eich cefnogi.
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